BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 8 januari 2019
PERS
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

45621

Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Vijfheerenlanden 2019

1. de gemeenteraad voor te stellen de
Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Vijfheerenlanden 2019 vast te stellen;
en hiervoor
2. kennis te nemen van het gezamenlijk
pre-advies van de adviesraden en in te
stemmen met de reactienota;
3. de reactienota aan de adviesraden op 8
januari te verzenden.

Akkoord met een toevoeging in het
raadsvoorstel: bij risico’s wordt toegevoegd dat
de regeling tegemoetkoming meerkosten
personen met een beperking of chronische
problemen nog geharmoniseerd moet worden.

45554

Verordening Jeugdhulp gemeente

1. de raad voor te stellen de Verordening

Akkoord.
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Zaaknr Onderwerp
Vijfheerenlanden 2019 en Nadere
regels ter uitvoering van de
Verordening Jeugdhulp gemeente
Vijfheerenlanden 2019

Conceptbesluit

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Besluit

Jeugdhulp gemeente Vijfheerenlanden
2019 vast te stellen;
de nadere regels ter uitvoering van de
Verordening Jeugdhulp gemeente
Vijfheerenlanden 2019 vast te stellen
onder de voorwaarde dat de raad de
Verordening Jeugdhulp gemeente
Vijfheerenlanden ongewijzigd vaststelt;
de nadere regels ter uitvoering van de
Verordening Jeugdhulp ter kennisname
aan de raad te brengen;
de Beleidsregels bij de toepassing van
de Verordening Jeugdhulp gemeente
Leerdam 2018, laatstelijk vastgesteld
op 21 augustus 2018 in te trekken;
de Beleidsregels bij de toepassing van
de Verordening Jeugdhulp Gemeente
Zederik 2018, laatstelijk vastgesteld op
21 augustus 2018 in te trekken;
de Beleidsregels 'Zorgvervoer Jeugdwet
Gemeente Vianen', laatstelijk
vastgesteld op 22 september 2015 in te
trekken;
kennis te nemen van het pre- advies
van de adviesraden;
in te stemmen met de reactienota op
het advies van de adviesraden.
de reactienota ter kennisname aan de
2

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

raad aan te bieden.
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Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

44299

Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere
werkzaamheden van het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Vijfheerenlanden

Het Reglement van Orde + de bijbehorende Akkoord met de volgende aanvullingen in het
bijlage vast te stellen.
Reglement van Orde:
 Indien de stemmen (niet zijnde over
personen) staken, heeft de burgemeester
een doorslaggevende stem.
 Minderheidsstandpunten worden
aangetekend bij het betreffende besluit.

47731

Regionaal risicoprofiel 2019
Veiligheidsregio Utrecht

1. kennis te nemen van het ontwerp
regionaal risicoprofiel 2019 van de
Veiligheidsregio Utrecht.
2. de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met het ontwerp regionaal
risicoprofiel 2019 van de
Veiligheidsregio Utrecht.

Akkoord.
De directie van de VRU wordt uitgenodigd voor
een VHL-plein om uitleg te geven over hun
organisatie. Vooroverleg tussen burgemeester
VHL en directie VRU vindt plaats.

47720

Kadernota 2020 Veiligheidsregio
Utrecht

1. de gemeenteraad voor te stellen geen
zienswijzen kenbaar te maken of
nadere toelichting te vragen aan het
bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht
ten aanzien van kadernota 2020.

Akkoord.

4

